O b e c

O s t r ý

G r ú ň

966 77 Ostrý Grúň č.t.045/6866114
-----------------------------------V Ostrom Grúni, dňa 3.9.2013

ZÁPISNICA
V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce
Vás pozýva na Obecné zastupiteľstvo dňa 3.9. 2013 o 17,00 hod. v zasadačke
obecného úradu s nasledovným programom:
Program:
1.Otvorenie , schválenie programu
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.Návrh VZN č.1/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a iných verejne prístupných
miestach v obci Ostrý Grúň
4.Návrh VZN č.2/2013 o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi, vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne
a elektroodpadov z domácností.
5. Návrh VZN č.3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach.
6. Plán kontrol hlavného kontrolóra na druhý polrok 2013
7. Správa o následnej finančnej kontrole hlavného kontrolóra za prvý polrok 2013
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov
10.Interpelácia občanov
11.Záver
Prítomní podľa prezenčnej listiny , ospravedlnený p. Maslen Ladislav
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č.369/1990 Zb. , § 12,odst.1 . Obecné zastupiteľstvo
má celkom 5 členov, z ktorých boli prítomní 5, čo je nadpolovičná väčšina a to znamená, že bolo
uznášania schopné.
Priebeh zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, Bc. Jana Angletová . V úvode privítala
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku obce. Starostka predniesla program kde sa
posunul bod v programe Interpelácia občanov na návrh kontrolóra obce .
Uznesenie č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva:
Hlasovanie : Za
Proti
Zdržal

4
0
0

Za zapisovateľa bola navrhnutá Bc.Beihofnerová, overovatelia zápisnice Mgr.Adamová Lívia,
Šurianska Mária, návrhová komisia, Mgr.Seget Miroslav, Ing.Vinca Vratislav
Uznesenie č.25/2013
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

Hlasovanie . Za
4
Proti
0
Zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo prejednávalo opakovanú žiadosť p.Bulíkovej na odkúpenie pozemkov, ktoré
Sú vo vlastníctve obce Ostrý Grúň a to E-KN parcely č. 2023 a E-KN parcely č. 2026 – ostatné
plochy, spolu o výmere 742m2, ktoré sú vedené na LV č. 604.Ako dôvod svojej žiadosti uviedla, že
požaduje uvedené pozemky odkúpiť za účelom vybudovania detského ihriska, ktoré sprístupní
verejnosti. Na žiadosť obec odpovedala s odporučením na zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo zamieta návrh na odkúpenie požadovaného pozemku.
Dôvod:
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie p. Bulíkovej zamietlo s odvolaním sa na zámer p.
Bulíkovej vybudovať detské ihrisko. Obec vlastní a prevádzkuje ihrisko a umožňuje vstup na
asfaltové ihrisko pri ubytovacom zariadení, čo je v blízkosti jej zámeru .
Obec v súčasnej dobe neuvažuje o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ani o priamom predaji
pozemkov vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: Za
4
Proti
0
Zdržal sa 0
Bc.Angletová Jana, starostka
2.Starostka Bc.Angletová predniesla návrh VZN č.1/2013 o úprave podmienok predaja , podávania a
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín
a iných verejne prístupných miestach v obci Ostrý Grúň.
Odôvodnenie. .
A./ Platné VZN č.4/2011 nie je v súlade s platnou legislatívou, preto je potrebné dať ho do súladu so
zákonom.
B/ Nie je vhodné aby sa v predajni potravín a verejných priestranstvách podávali a požívali
alkoholické nápoje. Do nového znenia navrhujem zákaz požívania alkoholu v priestoroch
autobusových zastávok, areál predškolského zariadenia , futbalového ihriska, kostola a domu smútku.
Je neprípustné aby sme tolerovali , podporovali a prizerali sa ako sa predávajú alkoholické nápoje
a cigarety mladistvým .Vzhľadom k tomu, že obec nemá obecnú políciu nie je možné napr.
priestupkové konanie. VZN má predovšetkým výchovný charakter nielen pre deti a mládež , ale aj ich
zákonných zástupcov.
Uznesenie č.27/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prijatie návrhu VZN č.1/2013 a zároveň aj ruší VZN č.4/2011
Hlasovanie : Za
2
Proti
1
Zdržal sa 1
Dôvod :
Mgr.Seget M. – hlasoval proti, nie je našou povinnosťou zastávať úlohu rodičov, ktorí majú dohliadať
na to kde majú deti a v akom stave sa nachádzajú, preto nepotrebujeme takéto VZN.
Ing.Vinca – zdržal sa hlasovania , súhlasil s názorom p.Segeta.
Starostka vyslovila nesúhlas, pretože si myslí , že je to jeden so spôsobov, ktorým určujeme hranice
správania či už verbálneho alebo morálneho.
Má zato , že neprijatie VZN zrušilo trojročnú snahu , ktorou sledovala starostlivosť a záujem rodičov,
záujmy mládeže , ale aj nezáujem dospelých , ktorý sa nečinne prizerajú na opitú mládež.

Preto jediná možnosť , ktorú ako starostka má pri zavolaní občanov k neprispôsobivej mládeži pod
vplyvom alkoholu, je zavolať policajnú hliadku a záchrannú službu , ktorý u mladistvých vykonajú
dychovú skúšku a odoberú krv na prítomnosť alkoholu , náklady na tieto zásahy hradí zákonný
zástupca.
Bc.Angletová Jana , starostka
3.Starostka Bc. Angletová Jana predniesla návrh VZN č.2/2013 o nakladaní s komunálnymi,
drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov od prevádzkovateľov kuchyne a elektroodpadov z domácností , vzhľadom k tomu , že zákon
o odpadoch bol novelizovaný bolo nutné ho prepracovať.
Uznesenie č.28/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými
... a zároveň ruší VZN č.9/2011 .
Hlasovanie : Za
4
Proti
0
Zdržal sa 0
Bc.Angletová Jana , starostka
4. Starostka Bc.Angletová predniesla návrh VZN č.3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Dôvod:
Návrh bolo nutné prepracovať a zároveň zrušiť platné VZN č.3/2011, z dôvodu zrušenia školy. Je
potrebné upraviť výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, navýšiť lebo sa zvýšila výška
životného minima na jedno nezaopatrené dieťa od 1.7.2013 na 90,24€ a z toho 15%je 13,56€/ to je
výška príspevku , ktorý môžeme požadovať od rodičov.
Navrhujem zvýšiť zo 4,0€ na 6,0€ s tým , že na každé ďalšie dieťa v rodine 4,0 € .
Zvýšenie navrhujem aj s dôvodu toho , že tento školský rok máme 8 detí predškolákov, ktorý neplatia
príspevok, ďalším dôvodom je ten , že plánujeme do vybavovať MŠ ,a zrekonštruovať WC , šatne ,
podlahy, okná, dvere. Preto by veľmi obci pomohlo keby rodičia prispeli na základné pomôcky.
Uznesenie č.29/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
s výhradou , v navrhovanom textovom znení , bez navýšenia rodičovského príspevku.
Hlasovanie: Za
3
Proti
1
Zdržal sa 0
Dôvod.
Proti hlasoval:
p.Seget navrhol príspevok zrušiť celkom, Ing. Vinca navrhol príspevok v sume 5,0€.
p.starostka sa vyjadrila, že aký je rozdiel o 1,0€. Ide o to aby zvýšenie príspevku prinieslo
očakávaný efekt a nie sa dohadovať o 1,0€.
p.Seget sa vyjadril , že keď budú potrebovať v MŠ peniaze tak im dá.
Bc.Angletová Jana, starostka
5. Ing. Ďurovičová , hlavná kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrol na druhý polrok 2013
Uznesenie č.30/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2013/ je prílohou
zápisnice/
Hlasovanie : Za
4
Proti
0

Zdržal sa 0
Bc.Angletová Jana, starostka
6.Ing.Ďurovičová HK obce predniesla správu o následnej kontrole hlavného kontrolóra za prvý polrok
2013 /správa tvorí prílohu zápisnice/
Uznesenie č.31/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za prvý polrok 2013
Hlasovanie :
Za
4
Proti
0
Zdržal sa 0
Bc.Angletová Jana, starostka
7.Rôzne
Starostka Bc. Angletová informovala o návrhu Slovenskej pošty a.s. Patrizánska cesta 9,BB
na uzatvorenie novej zmluvy o nájme nebytových priestoroch a zrušenie dnes už neplatnej
hospodárskej zmluvy.
Pôvodná zmluva bola účinná od 1.8.1980 ako hospodárska zmluva uzatvorená medzi miestnym
národným výborom v Ostrom Grúni a Stredoslovenským riaditeľstvom spojov v BB.
Prevláda tu obojstranný záujem zmluvu obnoviť a zazmluvniť podmienky na ďalšie využívanie
priestorov na to určených a to priestorov pošty v budove obecného úradu.
Starostka predniesla návrh na uznesenie
Uznesenie č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje:
spôsob prenájmu nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň - zámer prenajať nebytové priestory
nachádzajúce sa v budove obecného úradu súp. č. 193, par. č. CKN 495/2 na prízemnom podlaží,
zapísanom na LV č. 1 o celkovej výmere 37,09 m2
nájomcovi : Slovenská pošta, a. s. , so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:
36 631 124 na dobu určitú štyri roky za účelom výkonu poštovej prevádzky v súlade s predmetom
podnikania zapísanom v Obchodnom registri , vo výške nájomného 1,00 € ročne za celý predmet
nájmu, pričom nájomca si bude uhrádzať zálohové platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené
s užívaním nebytového priestoru, a ktoré bude prenajímateľ - Obec ostrý Grúň zabezpečovať pre
nájomcu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Ostrý Grúň.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
že prenájmom uvedeného majetku vo vlastníctve obce - nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove obecného úradu súp. č. 193 na prízemnom podlaží prispeje k zachovaniu dostupnosti
poštových služieb pre obyvateľov obce. Uvedený nehnuteľný majetok je účelovo určený na
poskytovanie poštových služieb, pričom je na uvedený účel aj zo strany žiadateľa – nájomcu,
respektíve jeho predchodcom užívaný od 01.08.1980,
tak z uvedeného dôvodu sa prenájom tohto nehnuteľného majetku posudzuje ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zák. č. 138/1991 bol schválený počtom 4 hlasov poslancov z 5 poslancov obecného
zastupiteľstva.
Z 5 poslancov bolo prítomných: 4

Za uznesenie hlasovalo: 4
Proti uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bc. Jana Angletová, starostka obce Ostrý Grúň
8.Záver
Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť
Starostka obce: Bc.Angletová Jana
............................................
Overovatelia: Mgr.Lívia Adamová
............................................
Šurianska Mária
.............................................

